Usnesení č. 15/ 2016
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 18. 4. 2016
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel Kotrba, Ivo
Kurhajec, Jiří Medek
Host: Ing. Michal Rathouzský
Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany
2. Kulturní akce v kostele
3. Smlouva o poskytnutí veřejné dotace - Junák
4. Navýšení kapacity ZŠ
5. Program XX. Klecanské Veteran Rallye
6. Naučná stezka
7. Rychta – stavební program
8. Zdravotní středisko – rekonstrukce interiéru
Rada města Klecany:
1. Schválila program zasedání.
2.

3.

4.

5.

6.

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Schválila pořádání kulturních akcí v kostele Nanebevzetí Panny Marie – Noc
kostelů dne 10. 6. 2016 a koncert sboru Rolnička dne 28. 9. 2016. Náklady na obě
akce jsou v předpokládané výši 8 000,- Kč.
Hlasování: 5 – 0 – 0
Schválila poskytnutí dotace spolku Junák – český skaut, středisko Havran Klecany,
z. s. ve výši 25 000,- Kč, která bude využita na pořádání Dětského dne v Klecanech
29. 5. 2016.
Schválila znění a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční
podpory č. 1/2016, uzavřenou mezi poskytovatelem: městem Klecany a příjemcem:
Junák – český skaut, středisko Havran Klecany, z. s., Československé armády 485,
250 67 Klecany
Hlasování: 5 – 0 – 0
Vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne
1. 4. 2016, kterým se zvyšuje kapacita ZŠ Klecany s účinností od 1. 9. 2016 na 480
žáků.
Schválila program XX. Klecanské Veteran Rallye vč. konání hudební produkce do
02:00 hod.
Hlasování: 5 – 0 – 0
Vzala na vědomí
a) informaci starosty o možnosti získání dotace na akci "Zatraktivnění naučné
stezky Klecany" v rámci předpokládaného programu "Národní program podpory
cestovního ruchu", podprogramu "Cestování dostupné všem" pro rok 2016
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.
b) nabídku Ing. Lukáše Vacka, místem podnikání U Louže 584, 250 67 Klecany, IČ:
71646876 na zajištění administrace dotace na akci "Zatraktivní naučné stezky
Klecany" za cenu 15 000,- Kč bez DPH a 3 % ze schválené dotace, minimálně
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však 30 000,- Kč bez DPH v případě schválení dotace, a to za přípravu podkladů k
rozhodnutí o poskytnutí dotace a zpracování plné žádosti o dotaci, dále 450,Kč/hod bez DPH za řízení a koordinaci projektu, maximálně však 9 000,- Kč bez
DPH měsíčně a dále 5 000,- Kč za následnou péči po skončení projektu a
zpracování závěrečného vyhodnocení akce.
Schválila znění a podpis příkazní smlouvy s Ing. Lukášem Vackem, místem
podnikání U Louže 584, 250 67 Klecany, IČ: 71646876 na zajištění administrace
dotace na akci "Zatraktivní naučné stezky Klecany" za cenu 15 000,- Kč bez DPH a
3 % ze schválené dotace, minimálně však 30 000,- Kč bez DPH v případě
schválení dotace, a to za přípravu podkladů k rozhodnutí o poskytnutí dotace a
zpracování plné žádosti o dotaci, dále 450,- Kč/hod bez DPH za řízení a koordinaci
projektu, maximálně však 9 000,- Kč bez DPH měsíčně a dále 5 000,- Kč za
následnou péči po skončení projektu a zpracování závěrečného vyhodnocení akce.
Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu, termín:
22. 4. 2016
Hlasování: 4 – 0 – 1 (Kotrba)
7. Vzala na vědomí stavební program „Rekonstrukce a přístavba areálu Rychty
v Klecanech“ vypracovaný Ing. Arch. Zunou.
Schválila
a) znění stavebního programu „Rekonstrukce a přístavba areálu Rychty
v Klecanech“ vypracovaného Ing. Arch. Zunou
b) znění smlouvy o dílo „Architektonická studie – Rekonstrukce a přístavba areálu
Rychty v Klecanech“.
Ukládá technikovi správy majetku použít stavební program v zadání architektonické
studie - Rekonstrukce a přístavba areálu Rychty v Klecanech.
Hlasování: 4 – 0 – 1 (Kotrba)
8. Vzala na vědomí
a) informaci starosty o potřebě rekonstrukce vnitřních prostor Zdravotního střediska
v Klecanech
b) nabídku p. Jana Suchomela, IČ: 88306640, místem podnikání Klecany 364 na
zpracování aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce Zdravotního
střediska v Klecanech vypracované Janem Suchomelem v prosinci 2012 za cenu
36 820,- Kč bez DPH.
Souhlasí
a) s pořízením aktualizované projektové dokumentace rekonstrukce Zdravotního
střediska v Klecanech
b) s objednáním aktualizované projektové dokumentace rekonstrukce Zdravotního
střediska v Klecanech od p. Jana Suchomela za cenu 36 820,- Kč bez DPH
Ukládá technikovi správy majetku vystavit objednávku aktualizované projektové
dokumentace.
Hlasování: 5 – 0 – 0

Bc. Daniel Dvořák
místostarosta

Ivo Kurhajec
starosta
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